
Y mis nesaf - Deiniolen 
 

Medi 11 

  10.15 a.m. - Ysgol Sul 

5.00 p.m. - Mr John Roberts 

  Llanfairpwll 

 

Medi 18 

 10.00 a.m. - Oedfa Deulu 

   5.00 p.m. - Y Gweinidog 

 

Medi 25 

  10.15 a.m. - Ysgol Sul 

   5.00 p.m. - Miss Nerys Jackson, 

  Caernarfon 

 

Hydref  2 

    9.30 a.m. - Y Gweinidog 

  10.15 a.m. - Ysgol Sul 

    5.00 p.m. - Y Gweinidog 

 

Y mis nesaf - Llanberis 
 

Medi 11 

 10.00 a.m. - Y Gweinidog 

 11.15 a.m. - Yr Ysgol Sul 

   5.00 p.m. - Oedfa MOLI 

 

Medi 18 

 10.00 a.m. - Oedfa  

 11.15 a.m. - Yr Ysgol Sul 

   5.30 p.m. - Y Parchg Eifion Williams 

  Llanfairfechan 

 

Medi 25 

  10.00 a.m. - Oedfa Deulu  

    5.30 p.m. - Y Gweinidog  

    

 Y Parchg Eric Jones 

Capel Rehoboth, Nant Peris   

  Darlith  

“I ryddid y'ch galwyd” 

Y Deffroad Cenedlaethol ac Adfywiad Pobloedd Brodorol 

gan Ffred Ffransis 

am 7.00 o’r gloch, nos Wener, Medi 9, 2011 

 

Cerddorddiaeth gan Cass Meurig, Cwm-y-glo 

(yn cynnwys emynau i gyfeiliant crwth) 

 Mynediad a lluniaeth am ddim  

Manylion : 07588256783 

Gronyn 
Taflen wythnosol Gofalaeth Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

Rhif 465 - Dydd Sul, 04 Medi, 2011 

Gweinidog newydd 

Ar lawer ystyr, nid mis Ionawr ond mis 

Medi yw dechrau’r flwyddyn.  Mae 

hynny’n sicr yn wir ym myd addysg.  

Dymunwn yn dda felly i blant a phobl 

ifanc yr Ofalaeth wrth iddynt gychwyn 

blwyddyn newydd yn yr ysgol neu’r 

coleg, yn arbennig os ydyn nhw’n 

mynd i’r ysgol am y tro cyntaf neu’n 

cychwyn mewn ysgol neu goleg 

newydd. 

Ac mewn rhyw ffordd, mae’n ddechrau 

newydd yr adeg hon o’r flwyddyn i’r 

rhan fwyaf o’n gweithgareddau yn yr 

eglwysi.  Edrychwn ymlaen at brofi 

bendith Duw ar ein holl ymdrechion 

a’n gwasanaeth i’r Arglwydd. 

Ac mae’n braf iawn cael sôn am 

ddechrau newydd yn hanes un gŵr 

ifanc sy’n gyfarwydd i lawer ohonoch.  

Pan ddeuthum i’r Ofalaeth hon gyntaf, 

roedd Ifor Glyn a Nest Efans (Afon 

Goch, Deiniolen bryd hynny) yn 

aelodau gweithgar yn Neiniolen, a’u 

meibion, Rhodri a Robin, yn ffyddlon 

yn ein holl gyfarfodydd. Pan 

benodwyd Ifor yn brifathro Ysgol 

Dyffryn Conwy, fe symudodd y teulu i 

fyw yng Nghapel Curig.  Roedd yn 

golled fawr i ni ar eu hôl, ond mae 

capel yr Annibynwyr yn Nantybenglog 

wedi bod ar ei ennill ers hynny. 

Rwy’n sôn amdanynt heddiw am fod 

Rhodri (Dr Rhodri Glyn erbyn hyn) yn 

dechrau gweithio fel Cynorthwy-ydd 

Gweinidogaethol yng Ngofalaeth Bro 

Aled yn ardal Llansannan y mis hwn.  I 

bob pwrpas, bydd yn gyd-weinidog 

yno gyda’r Parchg Aneurin Owen.  Bu 

Rhodri yno o’r blaen am rai misoedd 

yn cael profiad o waith yr eglwysi, ac 

yn ystod y flwyddyn ddiwethaf bu yng 

Ngheinewydd yn cael profiad pellach o 

arwain gwaith Cristnogol.  Ond heddiw 

i bob pwrpas mae’n cychwyn yn ei 

swydd newydd.  Ac ar ran yr Ofalaeth 

hon, mae’n braf iawn cael dymuno’n 

dda iddo ac erfyn bendith Duw ar ei 

weinidogaeth ym Mro Aled.  Yn ôl a 

ddeallaf, cynhelir cyfarfod arbennig 

i’w gomisiynu i’w waith newydd nos 

Sul, Hydref 2, ac mae’n siwr y cawn ni 

ragor o fanylion am y cyfarfod hwnnw 

maes o law.   

Mae clywed hanes Rhodri yn gwneud i 

ni ddiolch fod Duw yn dal i alw pobl 

i’w wasanaethu yng Nghymru heddiw.  

Ac mae clywed am rywun yr ydym 

ni’n ei adnabod yn ymateb i’r alwad 

honno’n gwneud i ni rywsut deimlo’n 

fwy diolchgar fyth.  Gweddiwn yn 

arbennig dros y bobl ifanc sy’n ymateb 

i alwad Duw i’w wasanaethu fel 

gweinidogion yr Efengyl neu mewn 

rhyw ffordd arall o fewn ei eglwys.  

Boed i Dduw eu cynnal a’u calonogi 

a’u nerthu, a boed iddo roi iddynt hwy 

- ac i ninnau gyda hwy - fendith 

helaethach, a mwy o lwyddiant yng 

ngwaith y Deyrnas nag a welodd y 

gweddill ohonom hyd yma.   



Gofalaeth Unedig 
Deiniolen, Llanberis a Nant Peris 

 
Cefnywaun (P), Deiniolen 
Ebeneser (A), Deiniolen 
Capel Coch (P), Llanberis 
Nant Padarn A), Llanberis 
Rehoboth (P), Nant Peris 

 
Gweinidog: Y Parchg John Pritchard 

Cilfynydd, Llanberis, Gwynedd 
Ffôn: 01286 872390 

e-bost: john.cilfynydd@btinternet.com 
 

Gwefan yr Ofalaeth: 
gronyn.wordpress.com 

Heddiw 
Croeso cynnes i oedfaon y Sul.  Boed 

bendith Duw ar ein haddoliad.  

 

Cynhelir oedfaon yn Capel Coch am 

10.00 a 5.30 o’r gloch.  Anfonwn ein 

cofion cynhesaf at y Parchg John Owen, 

Bethesda, a oedd i fod gyda ni heddiw 

ond sydd wedi methu dod oherwydd 

anhwylder.  Gobeithio’n fawr y bydd yn 

gwella’n fuan.   

 

Byddaf finnau’n arwain yr oedfaon yn 

Neiniolen am 9.30 a 5.00 o’r gloch. 

 

Nid oes oedfa yn Rehoboth heddiw. 

 

Cofion 
Anfonwn ein cofion cynnes at Mr 

Edward Hughes, Adwy’r Mynydd, 

Deiniolen; Mrs Annie Wilson Evans, 

Manod, Ffordd Capel Coch, Llanberis; 

Mrs Carrie Hughes, Plas Garnedd, 

Llanberis; Mrs Olwen Owen, 15 Stryd 

Siarlot, Llanberis, sydd yn Ysbyty 

Gwynedd ar hyn o bryd a Mr Geraint 

Morris, Hafoty, Llanberis a fu yno yn 

ystod yr wythnos.  Dymuniadau gorau 

hefyd i Mr Robin Jones, Bod Emrys, 

Syryd Y Ffynnon, Llanberis a fu yn yr 

ysbyty yn ddiweddar, a chofion cynnes 

at bawb sy’n methu dod i’r oedfaaon ar 

hyn o bryd oherwydd anhwylder. 

 

Dwyrain Affrica 
Cynhelir pwyllgor yn Ebeneser am 7.00 

o’r gloch  nos Fawrth yr wythnos hon 

(Medi 6) i drefnu noson goffi neu 

weithgareddau eraill i godi arian at Apêl 

Dwyrain Affrica.  Dros y blynyddoedd 

cafwyd cefnogaeth hael yn lleol i’r 

ymdrechion a wnaed i ymateb i 

argyfyngau mewn gwahanol rannau o’r 

byd, a gobeithiwn y caiff yr ymdrech 

hon eto gefnogaeth debyg. 

 

Trefnwyd y pwyllgor hwn yn enw 

Cyngor Eglwysi Deiniolen, ac mae 

croeso cynnes i unrhyw un ddod yno 

nos Fawrth i ddangos cefnogaeth neu i 

gynnig syniadau am weithgareddau 

posibl.  Mae’n amlwg fod yr angen am 

gymorth yn fawr, ac mae’n siwr fod 

llawer ohonoch wedi cyfrannu eisoes at 

yr Apêl a wnaed yn enw’r prif 

elusennau dyngarol.  Mae’r bwriad i 

drefnu gweithgaredd yn lleol yn rhoi 

cyfle arall eto i ni gymorthwyo. 

 

Pwyllgor Cefnywaun  
Cynhelir cyfarfod arbennig i aelodau 

Cefnywaun yn Ebeneser am 10.30 o;r 

gloch ddydd Gwener, Medi 16 i drafod 

sefyllfa ariannol yr eglwys yng 

n g h w m n i  c y n r y c h i o l w y r  y r 

Henaduriaeth a’r Sasiwn.   

 

Cawn gyfle am ychydig funudau ar 

ddiwedd yr oedfa HENO i sôn am y 

cyfarfod hwn er mwyn paratoi ar gyfer 

y pwyllgor.   

cyntaf Medi 2001 y cyhoeddwyd y 

rhifyn wythnosol cyntaf.  Dywedais 

hefyd mai un o’r pethau cyntaf y 

cyfeiriais ato oedd y gyflafan fawr yn 

Efrog Newydd ar Fedi 11.   Fe gawsom 

ein hatgoffa’r wythnos ddiwethaf trwy 

raglenni teledu a radio am y digwyddiad 

dychrynllyd hwnnw.  Mor ofnadwy o 

drist oedd gweld y tyrrau’n syrthio, a 

sylweddoli bod cymaint o bobl wedi eu 

lladd y diwrnod hwnnw.  Ac mor drist 

hefyd yw sylweddoli’r holl ddioddefaint 

a ddilynodd hynny.  Gweddiwn o’r 

newydd dros ein byd, efo’r holl 

nghyfiawnder, gelyniaeth a chasineb  

sydd mor amlwg ynddo.   

 

  Cyhoeddiadau 
CEFNYWAUN AC EBENESER 

Nos Fawrth, Medi 6: Cynhelir 

Pwyllgor yn Ebeneser am 7.00 o’r 

gloch i drefnu gweithgarwch codi arian 

at Apêl Dwyrain Affrica.  (Gweler 

manylion llawn yn gynharach yn y 

rhifyn hwn.) 

Dydd Sul, Medi 11: Cynhelir yr Ysgol 

Sul am 10.15 o’r gloch a gwasanaethir 

am 5.00 o’r gloch gan Mr John Roberts, 

Llanfairpwll   

    

 CAPEL COCH A NANT PADARN 

Dydd Sul, Medi 11: Gwasanaethir am 

10.00 o’r gloch gan y Gweinidog; a 

chynhelir oedfa MOLI am 5.00 o’r 

gloch.  Bydd yr Ysgol Sul yn ail 

ddechrau am 11.15 o’r gloch. 

 

REHOBOTH 

Nos Wener, Medi 9: Darlith am 7.00 

o’r gloch gan Mr Ffred Ffransis.   

Gweler y manylion llawn yn yr 

hysbyseb ar gefn y rhifyn hwn. 

Dydd Sul, Medi 11: Gwasanaethir am 

2.00 o’r gloch gan y Parchg Reuben 

Roberts, Bontnewydd.  

Ysgol Sul Capel Coch 
Os oes rhywun yn barod i helpu gyda 

gwaith yr Ysgol Sul yn Llanberis, 

byddwn yn falch iawn o gael gwybod 

gennych mor fuan â phosibl.   

 

Mae angen rhagor o athrawon arnom.  

Mi gewch chi fwy o fanylion gan 

Falmai neu minnau.  Edrychwn ymlaen 

at glywed gennych. 

 

Moli 
Cynhelir oedfa MOLI yn Capel Coch 

nos Sul nesaf, Medi 11. 

 

Edrychwn ymlaen at oedfa fendithiol 

arall fel y rhai a gynhaliwyd hyd yma.   

 

Cofiwch, felly, y bydd yr oedfa yn 

dechrau am 5.00 o’r gloch nos Sul     

nesaf, a bydd croeso i chi aros am 

baned a sgwrs wedi’r gwasanaeth. 

 

Ordeinio Blaenoriaid 
Cynhelir cyfarfod nesaf Henaduriaeth 

Arfon yng nghapel Cysegr, Bethel am 

6.30 o’r gloch, nos Fawrth, Hydref 25. 

Yn yr oedfa honno y caiff blaenoriaid 

newydd eglwysi’r henaduriaeth eu 

hordeinio.   

 

Cydymdeimlo 
Cydymdeimlwn â Mrs Nan Jones, 2 Tai 

Gweledfa, Deiniolen a Mrs Grace 

Roberts, Ffordd Capel Coch, Llanberis 

yn eu profedigaeth o golli brawd yng 

nghyfraith yn Llangefni ganol mis 

Gorffennaf. 

 

10 oed 
Fe soniais yr wythnos ddiwethaf fod 

Gronyn yn 10 erbyn hyn, gan mai ar Sul 


